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Geachte Raad,
Hierbij informeren wij u dat wij na de zomer van dit jaar een muurschildering laten aanbrengen in
het tunneltje bij de Houtlaan.
Maart 2016 heeft het bestuur van Wassenaar de Intentieovereenkomst Duin Horst & Weide
ondertekend (na besluitvorming in het College van B&W). De andere partners in de
Landschapstafel hebben deze Intentieovereenkomst ook getekend. De Landschapstafel is een
bestuurlijke samenwerking, op initiatief van de provincie Zuid-Holland, die gezamenlijk werkt aan
het realiseren van de ambities voor Duin Horst & Weide. Deze zijn: behoud van de authenticiteit
van het gebied, vergroten van de toegankelijkheid voor recreanten op die plekken waar geen
andere waarden worden verstoord en beter bekend maken van het gebied.
De zogenaamde Hollandse Banen verbinden de diverse landschappen in Duin Horst & Weide. De
ene Hollandse Baan loopt van Zoetermeer via de Kniplaan, Horstlaan, Raaphorstlaan etc. naar Zee.
De andere Hollandse Baan loopt langs de Vliet van Leiden naar Den Haag. Langs het traject van
Zoetermeer naar Zee worden in 2019 diverse projecten uitgevoerd: ecologische maatregelen om
de bijenstand en de insectenstand een impuls te geven, recreatieve aantrekkelijkheid vergroten en
het aanbrengen van muurschilderingen in drie tunnels. De tunnel bij de Houtlaan is als eerste aan
de beurt.
Voor het aanbrengen van de muurschildering in de tunnels is een bedrag geraamd van € 33.935,-,
waarvan de provincie Zuid-Holland de helft betaalt (€16.967,-). Andere partners betalen mee en
daarmee komen de kosten voor Wassenaar op een laag bedrag uit, namelijk € 4.040,-, wat wordt
betaald uit het budget Pact van Duivenvoorde. Het project moet starten in 2019 vanwege
subsidievereisten van de provincie. De voorbereidingskosten voor de ontwerpen van de
muurschilderingen in de drie tunnels worden eveneens door alle partijen gezamenlijk betaald.
De tunnel bij de Houtlaan is van Rijkswaterstaat. Deze instantie staat in beginsel positief tegen het
aanbrengen van een muurschildering, mits de gemeente het onderhoud van de muurschildering
voor haar rekening neemt. Er is een WBR-vergunning aangevraagd bij Rijkswaterstaat. Vanuit Duin
Horst & Weide is een projectleider aangewezen voor de begeleiding van het project
muurschilderingen. GOMAD street art artiesten is gekozen uit drie partijen vanwege de kwaliteit en
originaliteit van haar muurschilderingen elders. Bijgevoegde afbeelding geeft een idee van de
soort muurschildering die zal worden aangebracht.

De muurschildering blijft minimaal 5 jaar aanwezig. Jaarlijks wordt de schildering nagelopen op
graffiti en andere beschadigingen en door de kunstenaars hersteld. De geschatte kosten op
jaarbasis zijn €500 - € 700,-. Dit wordt eveneens betaald uit het Pact van Duivenvoordebudget.
Rond de start van de werkzaamheden worden omwonenden geïnformeerd en wordt in lokale
kranten en op de gemeentelijke website hieraan aandacht besteed.
Tijdens de werkzaamheden zal een deel van de tunnel worden afgesloten, zodat noch kunstenaars,
noch voetgangers of fietsers gevaar lopen.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
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